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Hatl de boerin der Schaliënhoeve kunnen vermoeden ilat ze biJ 't verlaten
harer woning bespied weril door een verborgen binder, ze zou haar weg niet
vervolgd hebben.

De kerel, die de kerkgangers bespietl had, verliet zijn schuilplaats en snelde
over de akker, tot aan een kreupelbosje.

Daar zaten een tiental rovers bij elkantler.
Cartouche was bij hen.

- Ehwel, Morré ? vroeg hij. Hebt ge ilitrnaal goeil gezlen ?

- Ja, kapitein, en de gelegenheiil kan ons niet gunstiger zijn.

- RQp, spreek op !

- Er zijn maar twee mensen op de hoeve: de boer en zijn meid, Filomeen !

- l{eet ge het zeker ? vroeg cle overste op een toon van blijde verrassing.

- Ge moogt met mij hantlelen als met rle Lange, als ik ile waarheid
niet spreek. 'k [Ieb de ganse namidtlag de hoeve bespied. Ik weet, wie er feest
gaan vieren is, ik heb de mensen naar ile mis zien gaan. Allen zijn weg, behalve
de boer en Filomeen. Zells de kinileren zijn mee.

- 't Geluk dient ons ! Vooruit, mannen, geen tijil verloren. We zullen hier
gemakkelijker binnendringen dan op de Beerselschrans.

De gestalten slopen behoedzaam over ale akker !

Eensklaps begon de hontl te blaffen.
Na het gebeurde op de Beerselschrans hail men het trouwe dier nevens de

huisileur gelegd. En iedere vreemdeling, die op ile hoeve kwam, werrl bespieil.
Neen, hier zou de een of andere leurtler de flinke wachter niet vergiftigen.
De boer stontl op.

- Hector blaft, wat mag dat zijn, mompelile hij ongerust. En hii blaft
woedend-
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- Wat gaat ge tloen, baas ? vroeg ile meiil angstig, zienil,e dat haar meester
ile kamer verliet.

- Eens luisteren.

- Wees toch voorzichtig !

- Jâ, ja... mlsschien is 't niets... itr alle geval, 'k zal niet naar buiten gaan.

De boer legde 't oor tegen ile ileur.
En dan, was dat geen doffe slag?
Zijn honil blafte niet meer !

- Wie jankt er... reutelde dan? BiJ alle helligen; er waren blnilers en zs hail-
den Hector reeds doodgeslagen !

Stil, nu hoorde hij een stem. Ja, iluiilelijk verstonil hij het bevel:

- Een balk om de deur in te lopen, gelijk op de Beerselschrans.
De boer sidderde. Grote Gotl ! De banilieten kwamen zijn hoeve aanvallen...

en hij was alleen met een zwak meisje.
Het hart kloppentl tot in de keel, keertle hil ln ile keuken terug.

- Wzt is er, baas ? vroeg Filomeen, die bleek zag als een dode. De hond
honil zwijgt nu toch.."

- Rovers... ze hebben llector al vermoord...

- Rovers ! herhaalde de ilienstmaagil. Ach Goil ! wat zullen wU iloen I Laten
we ons in de kelder versteken, baas, rap, baas !

- Dat zal nutteloos zijn, Filomeen. 't Is beter ilat lk de schelmen afwacht...

- Gij alleen, baas !

- Ja, 't moet ! Ik zal met hen onderhandelen. 't Is waar 'k heb weinig gelil
in huis, maar misschien kan ik hen tevreden stellen. Vlucht in de stal en kruixl
achter 't hooi weg ! Vlug, geen tegenstand, in de stal.

En de boer open-le ile ileur, die naar 't bijgebouw leiddo.
Het bevend meisje verdween.
Een gevaarlijke slag deed de landbouwer het bloeil lu ile aderen stollen...

't Ganse huis dreunile.
De binders rammeiden ile deur.
Ontzet staartle ile landbouwer naâr de lngang iler kamen Ieiler ogenblik

vreesde hij ile geweldige kerels te zien,
De slagen volgden elkantler snel op. Dan veruam hif een hevig gekraak.

- De deur is verbrijzelù ! kleet ile baas"

't Volgend ogenblik stormden Cartouche en zijn gezellen de kamer binnen.

- fla, daar is de boer, zei de eerste. Ge ziit vrientlelijk ons af te wachten.
lVij komen u een zalige Hoogdag wensen !

- Ik dank u, vriend !

- Met een dankbetuiging ziJn we niet tevreden. 't is de gewoonte om iets
te geven aan hen, die een zalige hoogdag komen wensen.

- Had iB maar geld. Maar ik verzeker u, dat er maar eer tlettal kronen
in huis zijn, antwoordde de landman angstlg.

- Ha, ge ziit grappig, geloof ik.

- Ik spreek de zuivere waarheid.

- lien kronen, maar die bezit uw armste arbeiiler.

- Ik heb enige dagen geleden een stuk land gekocht en het onmidilelltlk
betaald.
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- En nu h uw kas ledtg. Nu zilt ge am?
- Arm ben ik niet, maar ik heb weinig gelil op 't ogenblik, ten minste in

huis.

- Ja, ia, dat kunt ge een onnozelaar wijsmaken, mear Cartouehe niet.

- 'k Zweer u, dat ik de zulvere waarheid.spreek.

- O, ge behoeft niet te zweren...

- Kom terug, bijvoorbeeld binneu een week, en lk zal u meer geven, zel de
boer smekend.

- Terugkeren ! Ha, gij zijt bepaald een grappenmaker. Ja, we zullen hier
aankloppen en zeggen: baas, we komen om ons gekl. Gii zult ons wel binnen
laten, niet waar ?

- Ik ben van goeile wil, Cartouche.

- Dat zullen we onmiiltlellijk zien. Hoor eens, wiJ hebben weinig tijd, dat
begrijpt ge. Er is veel volk op ile baan, dat ik wel nlet vrees, maar toch liever niet
ontmoet. Ik eis vijfhonderd gulden, ik ben ilus redelijk, want sij zijt rijk !

- Ik kan ze u onmogelijk geven, tenminste nu niet ! iammerrle de boer.

- Ah I ge niit koppig ! Denk aan Van der Auwera, den baas van de Beer-
selschrans ! Kan hii al gaan op zijn verbrande voeten ? vroeg Cartouche
ilreigenil.

- Ach ! wees barmhartlg ! Zeg miJ, waar ik het gelil leggen moet... al is het
midilen op de Pijpelheide...

- Geen gebabbel, ik heb geen tijat ! tierde de kapitein. Ik eis het geltl.

- Ik heb het niet.
De goildeloze roversbaas dacht aan Bakelandt's foltertngen op ile Beersel-

schrans.
Hij wilite nu a&n De Coninck en Schepens tonen, dat hij ook tot't uiterste

overging.

- Mannen ! riep hiJ tot zijn gezellen, knevelt ile boer aan hanrlen en voeten.."

- Genade, genaile... ach ! pijnig miJ nlet ! Ik zweer u ilat ik geen gelil heb.
Maar Cartouche luisterde niet.

- Is 't klaar ? vroeg hii ongedulilig.

- Ja.
De aanvoeriler greep een vlammenil stuk hout en stelile zich voor de ker-

mende landman.

- Uw geld ? vroeg hii kort.

- Ik heb er geen ! Ik zweer het u ! iammerile het slachtoffer.
Maar de ellendeling luisterde niet. Hij stak ziin fakkel tegen de voeten ven

ile arme man, die een ijseliike gil slaakte.

- Genade, genaile ! sehreeuwde hd.

- Uw gelil !

- Doorzoek mijn huis... neem alles mee... maat tk heb geeu gelil !
Een nieuwe marteling.
De lanclman kromp ineen van de pijn... ZiJn angstkreten klonken hartver-

scheurenil...' maar maakten geen indruk op 't zrrart gemoed tler ellenilelingen,
tlie reeds alle kamers doorsnuffelilen en wat waartle bezat inpakten.

Eensklaps vloog de stalileur open.
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Fllomeen, gewapenit met een rlek, sBrong tn de keukea. Haar haren flail'
derden over haar schouilers. Over haar gelaat l,ag een woeste trek.

- Schurken ! Ellenrtige beulen ! Vreest ge de straffe Goils nlet over deze

wanilaail ! kreet ze, haa;t vervaarliik waBen om zich heen zwaaienil.
Onstelil deinsile Cartouche achterulL lÛas hii verrailen ?
Daagile er hulP op voor de boer ?

- Ze is maar alleen ! rlep Soo De Conlnck. Een meld... och ! ar:no... hoo

moeillg ze ts !
Itii en Schepens sprongen temljile, naderilen de ams Fllomeen van achteren

en wierpen ze ilan op de vloer.

- Binilt ze ! gebootl Cartouche.

- Ik heb een goed plan ! spotte De Coninck, wacht even, wo zullen haar tot
kalmte brengen.-

Met zijns makkers hulp bond htj de weerstanitbletlentle ilienstmaagal en wees
dan naar een boterstand, welke in de hoek van 't vertrek stontl

De aniler begreep hem.
De schurkeu namen het meisje op en plaatsten baar met't hoofil omlaagl in

ile boterstand.
Dan lachten ze hartl om hun wreetlheid.
Cartouche hiekl zieh ondertussen weer met ile ongelukkige boer bezig.
I)e arme man was reeds vreselijk verbranil. loch bezwoer hii nog, ilat hti

niet meer gelit in huis had dan een tlental kronen. Hii sprak ile waarheid.
Einttetijk moest Cartouche het geloven. Eij slingerile ile tak zo wilil in de

haard, dat de gensters naar alle zijilen spatten.

- Mannen, vroeg hij, hebt ge veel buit ?

- Ja, antwoordtle Morré, we vonilen nog al gouil en zilverwerk en ook
warme kleren, tlie ons goeil te pas zullen komen.

- Dan gaan we heen, want ik geloof thans ook, dat er nlet meer gelil is.

- Daarvan moogt ge zeker zijn, meende ook Ivo De Coninck. Anilers zou de
boer al lang gesproken hebben.

Cartouche was tevreden, ilat Bakelanilt's dlenaar zo sprak.
Immers het speet hem, dat ook ileze tocht nlet ile gewenste uitslag hail. lVat

zou Bakelanilt er van ilenken, als hij het vemam.
Ook nam de kapitein iler Pijpelheide zich voor om reeils ile volgenile avond

een nieuwe aanval te tloen gelijk waar, als hij maar aan ile Vlamingen tonen
kon, dat hij alles durfde.

Immers Cartouche ilacht altijil ma t aa,n de stailskas van Antwerpen en om
ileze te plunileren hail hiJ Bakelanilt's hulp noilig.

Dus wikle hii bij dezes afgezanten, De Coninck en Schepens, een goeile

intlruk nalaten, optlat ze tot hun hoofilman met bewondering over Cartouche
spreken zouilen.

Zonder zich nog om hun slachtoffers te bekommeren, trokken de banilieten
weg.

- 't IVortlt tijil, dacht rle kapitein, want de Kerstmis zal ten einile lopen en
ik ontmoet liever geen boeren. De schaper zegt, ùa,t ile bevolking hevig oBge-

wonden is tegen ons. Ehwel, morgen kunnen ue aan woeile barsten, na 't gebeurilo
van ileze nacht gehoord te hebben!
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